
RMSA-10-ம் வகுப்பு கணிதம் - மெல்லக் கற்பபோருக்கோன அடைவு பெம்போட்டு பயிற்சிக் 
கட்ைக (SLAP) வினோக்கள் ( 2 ெற்றும் 5 ெதிப்மபண் வினோக்கள்) 

 

                                                            இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் 

1.    
   
    
    

   எனில்         என்படத சரிபோர். 

2.    
   
    

  எனில்           ஆகியவற்டைக் கோண்க. 

3.    
   
   

      
   
  

  எனில்     இருக்குெோனோல் அதடனக் கோண்க. 

4.   
  
   

   
  
   

  எனில் A-ன் கூட்ைல் பேர்ெோறு அணிடயக் கோண்க. 

5.    
   
   

       
  
    

  எனில்       என்ை அணிடயக் கோண்க. 

6.    
  
  

      
   
  

  எனில்        என்ை அணிடயக் கோண்க. 

7.    
  
   

  எனில்         என்படத சரிபோர்க்க. இங்கு   என்பது வரிடச 2 மகோண்ை அலகு அணி. 

8. 30 உறுப்புகள் மகோண்ை அணிக்கு எவ்வடக வரிடசகள் இருக்க இயலும். 

9.    
  

   
   
   

  ஆகிய அணிகள் மபருக்கடலப் மபோருத்து ஒன்றுக்மகோன்று மபருக்கல் பேர்ெோறு அணி என   

   ேிறுவுக. 

10.     
  

   
  
  

  என்ை அணிகளின் மபருக்கடலக் கோண்க. 

11. சுவரில் சோய்த்து டவக்கப்பட்ைஒரு ஏணியோனது தடையுைன்     பகோணத்டத ஏற்படுத்துகிைது. ஏணியின்  

   அடி சுவற்ைிலிருந்து 3.5 ெீ தூைத்தில் உள்ளது எனில் ஏணியின் ேீளத்டதக் கோண்க.  

12. 30 ெீ ேீளமுள்ள ஒரு கம்பத்தின் ேிழலின் ேீளம்       ெீ எனில் சூரியனின் ஏற்ைக் பகோணத்தின் 

   அளவிடனக் கோண்க.  

13. உயைம் 150 மச.ெீ உள்ள ஒரு சிறுெி ஒரு விளக்குக் கம்பத்தின் முன் ேின்ைவோறு       மச.ெீ ேீளமுள்ள  

    ேிழடல ஏற்படுத்துகிைோள் எனில் விளக்குக் கம்பத்தின் உச்சியின் ஏற்ைக்பகோணம் கோண்க. 

14. ஒரு பகோபுைத்தின் அடியிலிருந்து      ெீ மதோடலவில் ேிற்கும் ஒரு போர்டவயோளர், அக்பகோபுைத்தின்  

   உச்சியிடன     ஏற்ைக் பகோணத்தில் கோண்கிைோர். தடைெட்ைத்திலிருந்து அவருடைய கிடைேிடல  

   போர்டவக் பகோட்டிற்கு உள்ள தூைம் 1.5 ெீ எனில் பகோபுைத்தின் உயைத்டதக் கோண்க.  

15.     

      
 

    

    
   என்ை முற்மைோருடெடய ேிறுவுக. 

16.                             என ேிறுவுக. 

17. 43, 24, 38, 56, 22, 39, 45 ஆகிய புள்ளி விவைங்களின் வசீ்சு ெற்றும் வசீ்சுக்மகழு கோண்க, 

18. பின்வரும் ெதிப்புகளுக்கு விச்சு ெற்றும் வசீ்சுக்மகழு கோண்க. 59, 46, 30, 23, 27, 40, 52, 35, 29. 

19. ஒரு புள்ளி விவைத் மதோகுப்பின் ெீப்மபரு ெதிப்பு 7.44 ெற்றும் அதன் வசீ்சு 2.26 எனில் , அத்மதோகுப்பின்  

   ெீச்சிறு ெதிப்டபக் கோண்க.  

20. ஒரு புள்ளி விவைத்தின் ெீச்சிறு ெதிப்பு 12. அதன் வசீ்சு 59 எனில் அப்புள்ளி விவைத்தின் ெீப்மபரு  

    ெதிப்டபக் கோண்க. 

21. முதல் 13 இயல் எண்களின் திட்ை விலக்கத்டதக் கணக்கிடுக. 

22. முதல் 10 இயல் எண்களின் திட்ை விலக்கத்டதக் கணக்கிடுக.  
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23. ஒரு புள்ளி விவைத்தின் ெோறுபோட்டுக் மகழு 57 ெற்றும் திட்ைவிலக்கம் 6.84 எனில் அதன் கூட்டுச் சைோசரி  

    கோண்க.  

24. 3, 4 என்படத மூலங்களோகக் மகோண்ை இருபடிச் சென்போட்டைக் கோண்க.  

25.             என்படத மூலங்களோகக் மகோண்ை இருபடிச் சென்போட்டைக் கோண்க. 

26.            என்படத மூலங்களோகக் மகோண்ை இருபடிச் சென்போட்டைக் கோண்க. 

27.      

 
   

    

 
 ஆகியவற்டைக் மூலங்களோகக் மகோண்ை இருபடிச் சென்போட்டைக் கோண்க.  

28.                                 என்பது செனிச் சோர்டபக் குைிக்கிைது எனில் a, b, c, d ெதிப்புகடளக் கோண்க. 

29.                   , ெற்றும்       ஆனது         என வடையறுக்கப்பட்டுள்ளது.  -ன் வசீ்சகம் கோண்க.  

    பெலும் சோர்பின் வடகடய கோண்க. 

30. கீபழ மகோடுக்கப்பட்டுள்ள அட்ைவடண ஆனது            -யிலிருந்து                க்கு            

   என்ைவோறு அடெந்த ஒரு சோர்பு எனில்   ெற்றும்   ஆகியவற்ைின் ெதிப்புகடளக் கோண்க.  

   x  5 6 7 8 

   f(x) a 11 b 19 

31.              யிலிருந்து ,                      க்கு                                 என்பது ஒரு சோர்போகுெோ?  

     என்பது சோர்பு எனில் அதன் வசீ்சகத்டதக் கோண்க.  

32.                                             ஆகியவற்ைிற்கு கணங்களின் மவட்டு, பரிெோற்றுப் பண்பு  

   உடையது என்படத சரிபோர்க்கவும்.  

33.                              என்க. லிருந்து க்கோன உைவு                                 என வடையறுக்கப்  

   பட்டுள்ளது. இது சோர்போகுெோ ? சோர்பல்ல எனில் அதற்கோன கோைணம் கூறுக. 

34. மவன்பைம் வடைக.             ,              

35.                        ஆகிய புள்ளிகடள முடனகளோகக் மகோண்ை முக்பகோணத்தின் ேடுக்பகோட்டு டெயம்  

   கோண்க.  

36. ஒரு வட்ைத்தின் டெயம்        , அவ்வட்ைத்தின் ஒரு விட்ைத்தின் ஒரு முடன ஆதிப்புள்ளி எனில்  

   ெறுமுடனடயக் கோண்க.  

                             ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் 
1..                            ெற்றும்       என்பது           என வடையறுக்கப்பட்டிருப்பின் சோர்பு   ஐ  

   (i). அம்புக்குைிப்பைம் (ii). வரிடசச் பசோடிகளின் கணம் (iii).அட்ைவடண (iv).வடைபைம் ஆகியவற்ைின் மூலம்  

   குைிக்க  

2.                             ெற்றும்       என்பது       

 
    என வடையறுக்கப்பட்டிருப்பின் சோர்பு   

       ஐ (i). அம்புக்குைிப்பைம் (ii). வரிடசச் பசோடிகளின் கணம் (iii).அட்ைவடண ஆகியவற்ைின் மூலம் குைிக்க. 

3.                                 ெற்றும்       என்பது         

 
 என வடையறுக்கப்பட்டிருப்பின் சோர்பு   

         ஐ (i). அம்புக்குைிப்பைம் (ii). வரிடசச் பசோடிகளின் கணம் (iii).அட்ைவடண (iv).வடைபைம் ஆகியவற்ைின்  

   மூலம் குைிக்கவும் 
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4..    
   
  

  எனில்            என ேிறுவுக. 

5.    
  
  

       
   
   

  எனில்            என்படத சரிப்போர்க்கவும். 

6.    
  
 
 
              எனில் அணிகளுக்கு             என்படத சரிப்போர்க்கவும்.  

7.                          ெற்றும்          ஆகிய புள்ளிகடள உச்சிகளோகக் மகோண்ை ேோற்கைத்தின் பைப்பு கோண்க. 

8.                     ெற்றும்          ஆகிய புள்ளிகடள உச்சிகளோகக் மகோண்ை ேோற்கைத்தின் பைப்பு கோண்க. 

9.                           ெற்றும்          ஆகிய புள்ளிகடள உச்சிகளோகக் மகோண்ை ேோற்கைத்தின் பைப்பு கோண்க. 

10.                        ெற்றும்            ஆகிய புள்ளிகடள உச்சிகளோகக் மகோண்ை ேோற்கைத்தின் பைப்பு கோண்க. 

11.                ……. எனும் மதோைரில் முதல்   உறுப்புகளின் கூடுதல் கோண்க. 

12.                ……. எனும் மதோைரில் முதல்   உறுப்புகளின் கூடுதல் கோண்க.  

13. பதல்ஸ் பதற்ைம் எழுதி ேிரூபி. 

14. பகோண இருசெமவட்டித் பதற்ைம் எழுதி ேிரூபி. 

15. பிதோகைஸ் பதற்ைம் எழுதி ேிரூபி. 

16. ஒரு டபயில் 10 மவள்டள , 5 கருப்பு , 3 பச்டச ெற்றும் 2 சிவப்பு ேிைப் பந்துகள் உள்ளன. செவோய்ப்பு  

   முடையில் பதர்ந்மதடுக்கப்படும் ஒரு பந்து மவள்டள அல்லது கருப்பு அல்லது பச்டச ேிைெோக  

   இருப்பதற்கோன  ேிகழ்தகவிடனக் கோண்க. 

17. ஒரு புதிய ெகிழ்வுந்து அதனுடைய வடிவடெப்பிற்கோக விருது மபறும் ேிகழ்தகவு 0.25 , சிைந்த  

   முடையில் எரிமபோருள் பயன்போட்டிற்கோக விருது மபறும் ேிகழ்தகவு 0.35, இரு விருதுகளும் மபறும்  

   ேிகழ்தகவு 0.15 எனில் அம்ெகிழ்வுந்து 

      (அ) குடைந்தது ஏதோவது ஒரு விருது மபை  

      (ஆ). ஒபை ஒரு விருது ெட்டும் மபை ேிகழ்தகவு கோண்க. 

18. ஒரு பகடை இரு முடை உருட்ைப்படுகிைது. குடைந்தது ஒரு உருட்ைலிலோவது எண் 5 கிடைப்பதற்கோன  

   ேிகழ்தகவிடனக் கோண்க. ( கூட்ைல் பதற்ைத்டதப் பயன்படுத்துக )  

19. மவன்பைங்கடளப் பயன்படுத்தி                       என்னும் டிெோர்கனின் கண வித்தியோச  

   விதியிடன சரிபோர்க்க. 

20. மவன்பைங்கடளப் பயன்படுத்தி                       என்னும் டிெோர்கனின் கண வித்தியோச  

   விதியிடன சரிபோர்க்க.   

21. மவன்பைங்கடளப் பயன்படுத்தி              என்னும் டிெோர்கனின் கண ேிைப்பி  விதியிடன சரிபோர்க்க. 

22. மவன்பைங்கடளப் பயன்படுத்தி              என்னும் டிெோர்கனின் கண ேிைப்பி  விதியிடன சரிபோர்க்க. 

23. மவன்பைங்கடளப் பயன்படுத்தி                     என்னும் பங்கீட்டு விதியிடன சரிபோர்க்க  

24. மவன்பைங்கடளப் பயன்படுத்தி                     என்னும் பங்கீட்டு விதியிடன சரிபோர்க்க.  

25.                                            ெற்றும்                 என்க. டி ெோர்கனின் கணேிைப்பி  

   விதிகடளச் சரிபோர்க்கவும்.  
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26.                                        ெற்றும்                  என்க.                       என்படத  

   சரிபோர்க்கவும். 

27.                                       ெற்றும்               என்க. டி ெோர்கனின் கணேிைப்பி  விதிகடளச்  

    சரிபோர்க்கவும்.  

28. பின்வரும் கணங்கடளக் மகோண்டு டி ெோர்கனின் கண வித்தியோச விதிகடளச் சரிபோர்க்கவும். 

                                                 ெற்றும்                       

29.                                            என்க                              என வடையறுக்கப்பட்டுள்ளது 

     (i).  -ன் உறுப்புகடளக் கோண்க.      (ii). அதன் துடண ெதிப்பகம் யோது ?  

     (iii). வசீ்சகம்                       (iv) .எவ்வடகச் சோர்பு  என கோண்க.  

30.    
  
   

       
   
  

  ெற்றும்     
  
   

 எனில்                என்படதச் சரிபோர்க்கவும். 

31. இரு சீைோன பகடைகள் ஒரு முடை உருட்ைப்படுகின்ைன. கீழ்கோணும் ேிகழ்ச்சிகளுக்கோன ேிகழ்தகவிடனக்  

   கோண்க.  

     (i)...முக எண்களின் கூடுதல் 8 ஆக இருத்தல்  

     (ii) .முக எண்கள் ஒபை எண்களோக இருத்தல் 

     (iii).முக எண்களின் கூடுதல் 8-ஐ விை அதிகெோக இருத்தல்  

32. ஒரு பகடை இரு முடை உருட்ைப்படுகிைது. முதலோவதோக உருட்ைப்படும் பபோது ஒரு இைட்டைப்படை  

   எண் கிடைத்தல் அல்லது  அவ்விரு உருட்ைலில் முக  எண்களின் கூடுதல்  8-ஆக  இருத்தல் எனும்  

   ேிகழ்ச்சியின் ேிகழ்தகவிடனக் கோண்க. 

33. இரு பகடைகள் ஒபை பேைத்தில் ஒரு பசை உருட்ைப்படும் பபோது கிடைக்கும் முக எண்களின் கூடுதல் 3  

   ஆல் ெற்றும் 4-ஆல் வகுபைோெலிருக்க ேிகழ்தகவு கோண்க.  

34. ஒரு ெோணவிக்கு ெருத்துவக் கல்லூரியில் பசர்க்டக கிடைப்பதற்கோன ேிகழ்தகவு 0.16 எனக. மபோைியியல்  

   கல்லூரியில் பசர்க்டகக் கிடைப்பதற்கோன ேிகழ்தகவு 0.24 என்க. ெற்றும் இரு கல்லூரிகளிலும் பசர்க்டகக்  

   கிடைப்பதற்கோன ேிகழ்தகவு 0.11 எனில்   

     (i).ெருத்துவம் ெற்றும் மபோைியியல் கல்லூரிகளில் ஏபதனும் ஒரு கல்லூரியில் பசர்க்டகக்   

       கிடைப்பதற்கோன ேிகழ்தகவு கோண்க.  

     (ii)ெருத்துவக் கல்லூரியில் ெட்டுபெோ அல்லது மபோைியியல் கல்லூரியில் ெட்டுபெோ பசர்க்டகக்  

       கிடைப்பதற்கோன ேிகழ்தகவு கோண்க. 
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